
Program 2022
vår och sommar



I samarbete med:

Alla våra evenemang är öppna för allmänheten. Inget krav 

på medlemskap.

https://trollhattan.naturskyddsforeningen.se/

trollhattan@naturskyddsforeningen.se

https://www.instagram.com/naturskyddsforeningtrollhattan/

https://www.facebook.com/trollhattan.naturskyddsforening/

Ni hittar oss här:

Foton ©Jonas Strandberg 

5-6 mars
Lördag: 15.00
Parkhallen, Trollhättan
Söndag: Samling 
11.00, Folkets Park

10 mars, torsdag
18.00- 20.00
White Box N3

13 mars, söndag
11.00- 13.00
Skrotnisses Lekplats, 
Spikön

17 mars, torsdag
18.00- 20.00
White Box N3

23 mars, onsdag
18.00- 19.30
Högskolan Väst, 
Albertsalen

3 april, söndag
13.00- 15.00
N3

5 april, tisdag
11.00- 14.00

24 april, söndag
11.00- 14.00
Grinnsjö, Hunneberg

24 april, söndag
11.00- 13.00
Samling Slätthult, 
nedre parkeringen

Fåglarnas helg
Lördag: Örnar, falkar och andra rovfåglar. Sture Orrhult 
visar bilder och berättar om våra stora rovfåglar. 50 år av 
hårt arbete för att rädda dem från utrotning visar nu 
resultat.
Söndag: Vinterfågelskådning runt Spikön
Spikön är vintertid en spännande fågellokal med en hel 
del andfåglar som övervintrar där. Tillsammans med Ulf 
Lindell vandrar vi runt och spanar och lyssnar.

Årsmöte
Medlemmarnas demokratiska forum. Efter 
förhandlingarna finns det tid för fika och snack med 
styrelsen och andra medlemmar, samtidigt som vi 
presenterar våra sociala medier. Tillsammans skapar vi 
inspiration och engagemang.

Natursnokarna- Fågelskådning på Spikön
Vi går en promenad tillsammans runt Spikön och spanar 
med ögon och öron efter alla fåglar vi kan hitta. Vi 
avslutar med lek och medtaget fika.

Föreläsning med Roger Olsson
Skogen och Klimatet. Hur kan skogen påverka utsläpp av 
koldioxid och vilken typ av skogsbruk är fördelaktigast ur 
klimatsynpunkt? Och varför är det viktigt? 
Ingen anmälan krävs.

Föreläsning med Emma Sundh
Hållbar konsumtion ”Hälsa på i framtidens hållbara 
samhälle - så ser det ut!”. Anmälan på vår hemsida.

Klädbytardag
Inlämning dagen innan (lördag 2 april) från kl 11.00- 
19.00 och sedan klädbyte söndag 13.00- 15.00.

Vandring, Åkerströms
Vi vandrar i Åkerströms naturreservat och en bit på den 
nya pilgrimleden utmed Göta Älv för att botanisera och 
njuta av blåsippor, vitsippor och vårens fåglar. 
Lätt vandring. Samling vid parkeringsplatsen vid 
Åkerströms naturreservat kl 11.00. 
Medtag matsäck. 

Fagning på Grinnsjö
Vi förbereder ängarna runt huset för kommande 
växtsäsong, genom att räfsa bort gamla löv, kvistar och 
mossa. Riktigt motionspass för den som önskar, också 
ska bästa krattan koras. Grillelden brinner och 
kaffepannan står på spisen.

Natursnokarna- Hur går det med våren? 
Vi snokar efter vårtecken längs Ryrbäcken och fikar på 
medhavd matsäck.

Thorulf- 
0764267809

För fika, anmälan 
innan 4/3 på 
hemsidan.

Josefin-
0708355471

Torbjörn-
0728898105

Torbjörn-
0728898105

Heidi-
0705653756

Anmälan Eira
tel 070 950 41 33 
eller på 
hogforseneira@g
mail.com

Henrik-
0702990676

Josefin-
0708355471

Datum, tid och plats Beskrivning Kontakt

N3



11 juni, lördag
10.00- 16.00
Grinnsjö, Hunneberg

18 juni, lördag 
10.00- 16.00

7 augusti, söndag
10.00- 15.00
Grinnsjö, Hunneberg

4 september, söndag 
11.00- 14.00
Grinnsjö, Hunneberg

13 september, tisdag 

(forts.) omringas av vatten på båda sidor. Eller så hittar 
vialldeles egna solvarma klippa att ta ett svalkande dopp 
ifrån. 
Medelsvår vandring. Medtag egen matsäck för hela 
dagen.
Vi samåker i egna bilar. Samling utanför resecentrum kl 
10.00.

Kurs i fönsterrenovering Grinnsjö
Tittit Saxmark från företaget Fönsterdoktorn, kommer 
och lär oss hur man renoverar gamla fönster. Gamla 
byggnader är sällan underhållsfria, men med rätt
underhåll kan en gammal byggnad leva för evigt. Till 
gagn för miljön, kulturarvet och plånboken.
Ta med egen lunch. Begränsat antal platser.
Kostnad 500:-

Liekurs med Anna
Anna Anderson som driver Annas Lie & Natur, kommer 
och lär oss slå med lie. Grundlig genomgång av teknik 
och utrustning utlovas, så att du efter kursen kan börja 
slå din egen äng, eller delta i gemensam slåtter. 
Utrustning finns att låna eller att köpa. Ta med egen 
lunch. Begränsat antal platser. 
Kostnad 500:- 
Plats meddelas vid anmälan.

Slåtter på Grinnsjö
Varje år slår vi ängarna runt huset med lie, detta för att 
gynna de värdefulla växter som trivs bättre på 
näringsfattiga marker. Välkommen att delta. Erfarna 
liemän och liekvinnor visar hur det går till och hur 
slipstenen ska dras. Lie och kratta finns att låna.
Sill och potatis till slåtterfolket!

Svampens dag på Grinnsjö
Svamputställning och svampexperter på plats. Grillelden 
brinner och kaffepannan står på spisen.

Vandring, Bredfjället Ljungskile
Mer information kommer längre fram. Håll utkik på 
hemsidan.

på 
hogforseneira@g
mail.com.

Anmälan till 
Henrik 
0702990676

Anmälan till 
Henrik
0702990676

Bernt Björk 
0723395111

Ingela Lidvall 
0736499709

Eira 
0709504133
& Kari 
0703413655 

Datum, tid och plats Beskrivning Kontakt

10-11 maj, tisdag och 
onsdag

15 maj, söndag
11.00- 14.00
N3

18 maj, onsdag
Högskolan Väst, 
Albertsalen

21- 22 maj, lördag till 
söndag 12.00- 12.00
Grinnsjö, Hunneberg

22 maj, söndag
11.00- 13.00
Grinnsjö, Hunneberg

5 juni, söndag
11.00- 14.00
Grinnsjö, Hunneberg

7 juni, tisdag
10.00- ca 16.00

Vandring- Kinnekulle
Vi tar bussen till Lidköping på lördag förmiddag och äter 
lite lunch på tex Rådhuskaféet innan vi hoppar på tåget, 
Kinnekullebanan, stiger av vid Blomberg station och 
vandrar Kinnekulleleden till Råbäck. (Ca 1 mil) Framme i 
Råbäck så hoppar vi på tåget igen och åker till 
Mariestad. Där tar vi in på STF:s vandrarhem. Middag på 
stan! Efter frukost på söndag morgon så tar vi 
Kinnekullebanan än en gång mot Hällekis. Därifrån 
vandrar vi mot Råbäck, passerar Munkängarna och 
stenbrottet på vägen. Lunch på Hellekis gästgiveri. I 
Råbäck tar vi tåget mot Lidköping och därefter buss hem 
till Trollhättan. 
Var och en står för sina kostnader för buss/tåg, boende 
och mat. 
Vandrarhemmet är bokat, lakan och frukost ingår för 473 
kr per person. 
Medlemmar i STF har 50 kr rabatt.
Vandringen är medelsvår och var och en bär sin egen 
packning.
Begränsat antal deltagare så föranmälan krävs. 
Exakta tider och mer praktisk information meddelas lite 
närmare resan.

Paneldebatt med lokalpolitiker inför valet
För tid och ytterligare information håll utkik på 
hemsidan.

Bioblitz på Grinnsjö
Häng med på Grinnsjös första bioblitz! Vi samlas för att 
upptäcka floran och faunan. Under 24 timmar tittar vi på 
allt från växter och småkryp till fåglar och däggdjur. 
Välkommen att besöka när du vill, ta med sovsäck om du 
vill ta en tupplur.

Natursnokarna
Snokarna besöker Grinnsjötorp och tillsammans 
upptäcker vi allt som finns i naturen som växer, kryper, 
simmar eller flyger. Vid elden grillar vi något gott som vi 
har tagit med.

Biologiska mångfaldens dag på Grinnsjö
Vi uppmärksammar den biologiska mångfalden 
Grillelden brinner och kaffepannan står på spisen.

Vandring, Kuststigen- Bohus Malmön
Bohus-Malmön ligger i Sotenäs kommun och har en 
svindlande vacker vandringsled som tar dig över karga 
klipplandskap, förbi fantastiska laguner med finkornig vit 
sant och kristallklart turkost vatten som för tankarna till 
medelhavet. Badmöjligheterna är många: vi njuter av den 
lena sanden på den populära Pärlane-stranden som 

Slowfashion
Sy om dina kläder.

Frågor och 
intresseanmälan 
senast den 15 
mars till Eira 
Högforsen tfn 
0709504133, eller 
på 
hogforseneira@g
mail.com. 
Bindande anmälan 
behöver vi senast 
den 30 april. 

Heidi-

Torbjörn-
0728898105

Thorulf- 
0764267809

Josefin-
0708355471

Ann Ohlsson- 
0703409228

Föranmälan krävs 
för att arrangera 
samåkningen. 
Anmälan Eira 
Högforsen tfn 
0709504133 eller 

0705653756

Datum, tid och plats Beskrivning Kontakt



Verksamhetsgrupper

Idag är vi nio personer i styrelsen och alla har vi olika intressen och hjärtefrågor. 
Naturskyddsföreningen är en förening som arbetar med många olika frågor och 
med plats för alla. Man måste inte sitta i styrelsen för att engagera sig i 
föreningens verksamhet och för att underlätta för fler att engagera sig presenterar 
vi härmed vår nya organisationsplan. Avsikten är att ha en liten styrelse som 
sköter det administrativa och håller koll på ekonomin men att verksamheten 
planeras och genomförs i verksamhetsgrupper.

Om Du tycker att något av detta intresserar Dig är du varmt välkommen att ta 
kontakt med oss.

Hållbarhetsgruppen
Här pratar vi omställning till ett hållbart samhälle och pushar våra politiker i rätt 
riktning. Vi har studiecirklar, gör studiebesök och återbrukar tillsammans.

Kontaktpersoner
Torbjörn Karlsson: malabike.cykel@gmail.com
Angelica Strandberg: gicka_@hotmail.com
Lisa Gottlow: gottlow.lisa@gmail.com

Flora & Fauna
Här delar vi upplevelser och lär av varandra om naturen och den biologiska 
mångfalden. Det kan vara att besöka ett naturreservat eller så är vi mer specifikt 
inriktade på t.ex. fågelskådning, fjärilsafari eller fladdermusspaning.

Kontaktpersoner
Thorulf Lundqvist: thorulf.lundqvist@gmail.com
Kari Granstrand: kari.granstrand@hotmail.com

Natursnokarna
Vår barn- och familjeverksamhet. Vi träffas ute och upptäcker naturen omkring 
oss… och så fikar vi och leker såklart!

Kontaktperson
Josefin Bengtsson: josefin.monster@gmail.com

Grinnsjögruppen
Tillsammans med Vänersborg sköter vi om torpet Grinnsjö på Hunneberg. I denna 
grupp lär vi av varandra om byggnadsvård och det gamla kulturlandskapet med 
dess biologiska mångfald samt planerar aktiviteter kring torpet.

Kontaktperson
Henrik Karlsson: bjornspjutet@gmail.com

Hur du hittar till Grinnsjö:
Grinnsjö ligger på södra sidan av Hunneberg. Du tar dig lättast hit från 
Västra Tunhem. Vid prästgården går Prästeklevsvägen upp på Hunneberg. 
Bilar parkeras vid bommen och sedan blir det en trevlig promenad på ca 
1,7 km fram till torpet, barnvagnsvänligt.

Vi följer rekommendationerna från regering och FHM ang. Covid -19. Detta 

innebär att aktiviteter kan komma att ändras/ställas in beroende på vilka 

restriktioner som gäller under våren/ sommaren. Håll därför utkik på vår 

hemsida där vi publicerar alla eventuella ändringar: 

https://trollhattan.naturskyddsforeningen.se  
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